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  ملخصال

ثار وخيمة على اإلنسانية سواء   
 
ولى ا

أ
و  بشريةالخسائر النجم عن الحرب العالمية ال

أ
ساويوبحجم مادية الا

أ
عدد  زاد ما ما

موحدة و ما دفع بالمجتمع الدولي ليالء اهتمامه بمشكلة الالجئين وذلك محاولة منهم خلق سياسة شاملة ، هذاالعالمالالجئين في 

 للجوء.

جهزة دوليةالغرض ظهرت عدة وكالت  هذاول
أ
سواء كان ذلك في عهد عصبة  ومعانات الالجئينمشاكل  إقليمية تراعيو وا

مم المتحدة حيث حاولت منح 
أ
و في عهد هيئة ال

أ
مم ا

أ
 الالزمة لالجئين.  والمساعدات اإلنسانيةالدولية الضرورية  وتوفير حمايةال

مم، ،الدولية، الالجئينالحماية  :المفاتيحالكلمات 
أ
مم المتحدة. عصبة ال

أ
 هيئة ال

 

Résumé  

  La première guerre mondiale a eu des conséquences néfastes, aussi bien humaines que matérielles, sur 

l’humanité. 

L'ampleur du désastre est telle que le nombre de réfugiés a augmenté dans le monde, ce qui a amené les 

Etats, au niveau mondial, à accorder l'importance requise à ce phénomène en mettant en place une politique 

globale et unifiée. 

On assistera à la création de plusieurs agences et organisations, internationales et régionales, pour la 

prise en charge des problèmes et autres souffrances des refugiés. Cela datait du temps de la Société des Nations 

(SDN) et se poursuit jusqu’à celui de l'Organisation des Nations Unies (ONU), lesquelles ont essayé d'offrir la 

protection internationale nécessaire ainsi que les aides humanitaires au profit des réfugiés.  

Mots-clés : Protection internationale, Réfugiés, Société des nations, Nations unies. 

Abstract 

  The First World War has had a devastating impact on humanity. The human and material losses have 

increased the number of refugees in the world. This has prompted the international community to pay attention 

to the refugee problem in an attempt to create a comprehensive and uniform asylum policy. For this purpose, 

several international and regional agencies and apparatuses have emerged to solve the refugees’ problems, 

whether in the League of Nations or the United Nations era, through providing the refugees with the necessary 

international protection and humanitarian assistance. 

Keywords: International protection, Refugees, League of Nations, United nations. 
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 مقدمة 

ثرت الحرب
أ
ولىان العالميتاا

أ
الحرب و الثانيةو ن ال

الباردة ك ثيرا على اإلنسانية وذلك بتسجيل خسائر هائلة سواء 

...، المرضىو على المستوى البشري كحالت القتلى، الجرحى

و
أ
و الكلي لمختلف  ا

أ
على المستوى المادي كالتهديم الجزئي ا

 ما زاد من عدد الالجئين في البنى التحتية لمختلف الدول،

نفسهم مجبر العالم الذين
أ
ترك و ن على الهروبييجدون ا

وطانهم
أ
راضيهم تاركين حياتهم وماضيهمو ا

أ
ذكرياتهم وراء و ا

ظهورهم هروبا من الضطهاد وبحثا على ظروف معيشية تصون 

 .كرامتهم

صبحت مشكلة الالجئين بؤرة الهتمام الدولي 
أ
لذا ا

المساعدات لهذه الفئة وذلك على مر و توفير الحمايةلسعيا 

ت عدة وكال
أ
نشا

أ
مم التي ا

أ
 تالتاريخ بداية من زمن العصبة ال

جهزةو
أ
نو  ا

أ
معالجة و ذاك على تقديم اإلغاثةكان عملها مقتصر ا

مم المتحدة  بعض القضايا القنصلية،
أ
ولكن بعد إنشاء هيئة ال

غير المجتمع الدولي من نظرته في التعامل مع ظاهرة اللجوء 

ة الكم الهائل لتدفق معقلنة لمواجهو بخلق سياسة متناسقة

 الالجئين.

ساسية إشكاليةطرح  إلىهذا ما يؤدي بنا 
أ
تتمثل و ا

 :في

كن مختلف المنظمات الدولية ممدى تما 

من تحقيق عبر التاريخ  الالجئينالمتخصصة في قضايا 

ت من 
أ
نشا

أ
هداف التي ا

أ
جلها؟ال

أ
 ا

ساسيةوتتفرع هذه 
أ
بعض التساؤلت إلى  اإلشكالية ال

تي:هي و الفرعية
 
 كال

 ما المقصود بظاهرة اللجوء؟ -

ن نميز بين مصطلح اللجوء -
أ
 كيف يمكن لنا ا

 المفاهيم المشابهة له؟و

هم الوكالت -
أ
ت في و ماهي ا

أ
نشا

أ
جهزة التي ا

أ
ال

مم
أ
مم المتحدة لحماية الالجئين؟و عهد عصبة ال

أ
 هيئة ال

 

كل هذه التساؤلت سنعتمد على بعض  نإلجابة عول

ن قضالمتمثلة في و المناهج
أ
ية المنهج التاريخي باعتبار ا

الرجوع إلى مختلف مراحل و اللجوء قديمة قدم اإلنسان،

كيفية و  سيمكننا من معرفة جذور الظاهرة تطورها عبر التاريخ

الستفادة من جهود مختلف المنظمات و التعامل معها،

ت لمحاولة إيجاد حلول لمشكلة الالجئين.
أ
نشا

أ
 الدولية التي ا

تحليل  من خاللالمنهج القانوني كما سنعتمد على 

بعض النصوص القانونية خاصة التفاقيات الدولية الخاصة 

سس
أ
ساسية للجوء.و بحقوق اإلنسان لتحديد ال

أ
 القواعد ال

وصف الدقيق لعلى المنهج التحليلي الوصفي ل كذلك سنعتمدو

لمختلف مهام ووظائ ف المنظمات الدولية المتخصصة لحماية 

مم المتحدةزمن الالجئين سواء في 
أ
و هيئة ال

أ
مم ا

أ
 .عصبة ال

 فرضية الدراسة

نحاء العالم يواجهون الالجئو -
أ
ن في مختلف ا

 خاصة على المستوى القتصادي الصعوباتمجموعة من 

و التي و
أ
الجتماعي، على الرغم من كل الجهود التي قامت ا

 تقوم بها مختلف المنظمات الدولية الخاصة بحماية الالجئين.

النزاهة و مبادئ الحيادخرق من الالجئين  ةمعانا -

جهزة
أ
 الوكالت المعنية بحماية الالجئين بمهامها.و عند قيام ال

 صعوبة وصول المساعدات اإلنسانية لالجئين -

حيان في بعض مناطق العالم.و
أ
 نقصها في بعض ال

ساسيةعلى  وسنحاول اإلجابة
أ
بعض و اإلشكالية ال

تية:وفق الخطة  التساؤلت الفرعية
 
 ال

ول: مفهوم اللجوء
أ
 المبحث ال

ول: تعريف اللجوء
أ
 المطلب ال

ول: التعريف اللغوي للجوء
أ
 الفرع ال

 الفرع الثاني: التعريف الصطالحي للجوء

المطلب الثاني: تمييز الالجئ عن بعض المفاهيم 

 له المشابهة

ول: التمييز بين الالجئ
أ
 طالب اللجوءو الفرع ال

 المهاجرو بين الالجئ الفرع الثاني: التمييز

 النازحو الفرع الثالث: التمييز بين الالجئ

المبحث الثاني: التطور التاريخي لمختلف المنظمات 

 الدولية الخاصة بحماية الالجئين

ول: الوكالت الدولية لحماية 
أ
في  الالجئينالمطلب ال

مم
أ
 عهد عصبة ال

ول: المفوضية السامية لشؤون 
أ
 الالجئينالفرع ال

 ووكالة نانسنالروس 

المفوض السامي لشؤون الالجئين الفرع الثاني: 

لمانيا
أ
 القادمين من ا
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الفرع الثالث: المفوضية السامية الجديدة لعصبة 

مم
أ
 الوكالت الحكومية لالجئينو ال

مم المتحدة للغوث
أ
التعمير و الفرع الرابع: إدارة ال

"L'UNRRA" 3941-3491 

لحماية الالجئين في المطلب الثاني: الوكالت الدولية 

مم المتحدة
أ
 هيئة ال

ول: المنظمة الدولية لحماية الالجئين
أ
 الفرع ال

مم المتحدة لغوث الالجئين 
أ
الفرع الثاني: وكالة ال

دنى و الفلسطينيين
أ
 "UNRWA"تشغيلهم في الشرق ال

مم المتحدة لشؤون الفرع الثالث: 
أ
المفوضية السامية ل

 UNHCRالالجئين 

 ةالخاتم

ول: مفهوم اللجوءالمبحث 
أ
 ال

ك ثر  د  يع
أ
مصطلح اللجوء من بين المصطلحات ال

لذلك كان لزاما على المجتمع الدولي وضع تعريف و تعقيدا،

شخاص من ن للتمك  جامع و دقيق
أ
و ال

أ
تحديد من هم الفائت ا

من  االذين يستفيدون من الحماية المخصصة لالجئين هذ

ول( )المطلبجهة 
أ
خرى لتجنب الخلط بين و ،ال

أ
من جهة ا

ي مصطلح اللجوء 
أ
المصطلحات المشابهة لهذا المصطلح ا

 .الثاني( )المطلب

ول: تعريف اللجوء
أ
 المطلب ال

يند  تع
أ
قدم الظواهر البشرية، فا

أ
 ماظاهرة اللجوء من ا

اهتمام من الهروب، ما زاد و وجد الضطهاد وجد التشرد

ن اعتبارهم من من يمكالمجتمع الدولي بقضايا اللجوء لتحديد 

 اللجوء من الناحية اللغوية الالجئين. ويمكن تعريففئة 

ول( )الفرع 
أ
 .الثاني( )الفرع  الصطالحيةو ال

ول: التعريف اللغوي للجوء
أ
 الفرع ال

نه اسم 
أ
يمكن تعريف اللجوء من الناحية اللغوية على ا

،
أ
  مصدر مشتق من الفعل لجا

أ
 لجا

أ
  يقال:و فيقال لجا

أ
لجا

 فالنا بمعنى اضطره لجوءا،
أ
كرهه،و ويقال لجا

أ
  ويقال: ا

أ
لجا

سند
أ
مره إلى هللا بمعنى ا

أ
مره و ا

أ
وكل ل

أ
ويقال  هللا عزوجل، إلىا

 من القوم بمعنى انفرد عنهم
أ
 هو و لجا

أ
خرج عن زمرتهم، فالملجا

هو الذي و : لجئونالحصن، وجمع الالجئو المعقلو المالذ

 إلى بالد سواها،و هرب من بالده
أ
ما  لجا

أ
 فهو لفظ وا

أ
الملجا

 .3هو مكان حريز محصنو مفرد جمعه مالجئ

 الفرع الثاني: التعريف الصطالحي للجوء

الالجئ يجب علينا الرجوع إلى و لتعريف اللجوء

ة التي تطرقت لهذا التفاقيات الدوليو مختلف المواثيق

برزها اتفاقية التعريف، ولعل  
أ
 ل جنيف ا

أ
مم المتحدة الخاصة ال

المنعقد البروتوكول المكمل لها و 23493بوضع الالجئين لعام 

 .13491لعام  بنيويورك

الالجئ في  3493فقد عرفت اتفاقية جنيف لعام 

/فقرة 13المادة 
أ
نه " 12/ا

أ
كل شخص يوجد نتيجة  الالجئ با

حداث وقعت قبل 
أ
الخوف له ما  ، وبسبب3493جانفي  13ا

و جنسيته 
أ
و دينه ا

أ
يبرره من التعرض لالضطهاد بسبب عرقه ا

و انتمائه 
أ
رائه السياسية خارج بلد  إلىا

أ
و ا
أ
فئة اجتماعية معينة ا

المعتادة نتيجة مثل تلك  إقامتهيوجد خارج بلد و جنسيته

حداث
أ
ن يعود و ال

أ
و ل يرغب بسبب ذلك الخوف ا

أ
ل يستطيع ا

 .9ذلك البلد" إلى

ن اتفاقية جنيف الخاصة بمركز  
أ
لعام  الالجئينبرغم ا

ول وثيقة دولية قدمت تعريف 3493
أ
نها  اتمثل ا

أ
لالجئ إل ا

 المكان في تحديد صفة الالجئو جاءت مقيدة بقيد الزمان

حداث الحرب العالمية الثانيةو
أ
ما و ذلك بورود عبارة "نتيجة ا

ورب 3493جانفي  13التي وقعت قبل و ترتب عنها
أ
 ا"،في ا

مم المتحدة بعقد بروتوكول 
أ
ولتجاوز هذين القيدين قامت ال

عرفت المادة و 3491ذلك في عامو يتعلق بمركز الالجئين

ي شخص يدخل ضمن تعريف المادة 
أ
نه ا

أ
ولى منه الالجئ ا

أ
ال

مم المتحدة لوضع الالجئين لعام 
أ
ولى من اتفاقية ال

أ
 3493ال

ول –ذلك بحذف عبارة و
أ
حداث التي وقعت قبل ا

أ
نتيجة ال

حداثو 3493يناير 
أ
مما يعني إلغاء  -عبارة نتيجة مثل هذه ال

 .93493المكاني الوارد في اتفاقية جنيف لعام و القيد الزماني

ما 
أ
منظمة الوحدة اإلفريقية التي تحكم ية اتفاقا

فحسب  93494المظاهر الخاصة لالجئين في إفريقيا لعام

وسع بك ثير فالالجئ 
أ
ولى منها فتعرف الالجئ تعريفا ا

أ
المادة ال

نطبق عليه المعايير تحسب هذه التفاقية هو كل شخص 

و الشخص الذي 
أ
مم المتحدة لالجئين ا

أ
المذكورة في اتفاقية ال

نظرا لعدوان  يضطر لمغادرة المكان الذي يقيم فيه عادة،

 
أ
و ا

أ
جنبية ا

أ
و سيطرة ا

أ
و احتالل ا

أ
حداث تؤدي إلى خارجي ا

و في كافة 
أ
اختالف النظام العام بصورة خطيرة إما في جزء ما ا

و الدولة التي يحمل جنسيتها،ليسعى إلى 
أ
صلي ا

أ
رجاء وطنه ال

أ
ا

و الدولة التي يحمل 
أ
صلي ا

أ
خر خارج وطنه ال

 
مالذ له في مكان ا

 جنسيتها.
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ن
أ
مريكا الالتينية بهذا الخصوص إعالن ل كما ا

أ
دول ا

،ويعرف الالجئ 3499لعام  عالن قرطاجنةغير ملزم يعرف بإ

ريقية التي تحكم المظاهر منظمة الوحدة اإلفعلى نحو يشبه 

فحسب هذه  3494جئين في إفريقيا لعاماللباالخاصة 

شخاص الذيالتفاقية فزيادة عن ا
أ
نطبق عليهم معايير ن تل

مم المتحدة لالجئين لعام 
أ
يضا  3493التفاقية ال

أ
يتضمن ا

و 
أ
و سالمتهم ا

أ
ن حياتهم ا

أ
شخاص الذين فروا من بالدهم ل

أ
ال

و العدوان 
أ
حريتهم تعرضت للخطر من جراء استشراء العنف،ا

و النتهاكات الواسعة النطاق 
أ
و الصراعات الداخلية،ا

أ
جنبي،ا

أ
ال

و غير ذلك من الظروف التي تخل إخالل 
أ
لحقوق اإلنسان،ا

 .1خطيرا بالنظام العام

الثاني: تمييز الالجئ عن بعض المفاهيم المطلب 

 المشابهة له

يتداخل مصطلح الالجئ مع عدة مصطلحات مشابهة   

بين هذه المصطلحات كطالب  التمييزله لذلك كان لزاما 

ول الفرع )اللجوء 
أ
 )الفرع  النازحو الثاني( الفرع )(، المهاجر ال

 .الثالث(

ول: التمييز بين الالجئ
أ
 طالب اللجوءو الفرع ال

 يعرف طالب اللجوء 
أ
ه "كل شخص لم يتخذ بعد ن  با

و التماسه للحصول على اللجوء من جانب 
أ
قرار نهائي في طلبه ا

 .9بلد اللجوء المتوقع"

ن طالب 
أ
انطالقا من هذا التعريف يمكن لنا القول ا

مان من غير بلده 
أ
اللجوء هو ذلك الشخص الذي يطلب ال

لو لم يتقدم و حتىو سواء تقدم بطلب لالعتراف به كالجئ

بطلب مهما كان السبب، سواء لعدم وجود إجراءات خاصة 

و عدم إدراكه بضرورة تقديم طلب للحصول 
أ
لطلب اللجوء ا

و ل يرغب بذلك.وفي كل هذه الحالت يكون 
أ
على صفة لجئ ا

في حالة و تحت حماية المفوضية السامية لشؤون الالجئين

ي فصل في وضعية طالب اللجوءال
أ
ذلك و لبهبعد دراسة ط ا

بعدم منحه صفة الالجئ يسقط اختصاص المفوضية السامية 

إذا رفضت الدول طلب  الحالة تختلفو لشؤون الالجئين.

نه يستحق صفة 
أ
ت المفوضية ا

أ
اللجوء من شخص في حين ارتا

توفر له الحماية المقررة و الالجئ فيدخل ضمن اهتماماتها

 لالجئين.

ما الالجئ 
أ
صل في هو ذلك الشخص الذي تم الففا

صبح يتمتع بصفة لجئ وفق الشروط المقررة في و طلبه
أ
ا

ولى فقرة 
أ
من اتفاقية جنيف لوضع الالجئين  12المادة ال

 .43493لعام

 المهاجرو الفرع الثاني: التمييز بين الالجئ

نها ا
أ
و مجموعة من يمكن تعريف الهجرة با

أ
نتقال الفرد ا

صلي بهدف تحقيق 
أ
فراد إلى خارج موطنهم ال

أ
مصلحة ال

و للجماعة
أ
هم و مباشرة للفرد ا

أ
غالبا ما يكون الدافع القتصادي ا

من اتفاقية العمال  13فقرة  12 الهجرة.وفي المادةسبب في 

سرهمو المهاجرين
أ
فراد ا

أ
ن لفظ المهاجر  313441لعام ا

أ
نجد ا

و يزاول نشاط
أ
جر  اينصرف على كل شخص سيزاول ا

أ
مقابل ا

يختلف اللجوء عن  في دولة خارج الدولة التي يحمل جنسيتها.

 يمنح بصفة مؤقتة
أ
ن الملجا

أ
في مواجهة ظروف و الهجرة بحيث ا

صلية في حين الهجرة قد تكون 
أ
خطيرة السائدة في دولته ال

ن المهاجر يبق
أ
و مؤقتة،كما ا

أ
متمتعا بجنسية دولته  ى دائمة ا

صلية طالما لم يك تسب جنسي
أ
خرى في الحدود التي ال

أ
ة ا

يقررها القانون الدولي بعكس الالجئ الذي غالبا ما تنقصه تلك 

صلية.
أ
ن يجد المهاجر ولكن  الحماية من دولته ال

أ
يمكن ا

في وضعية غير  ما إذا كانبلد المهجر في حالة صعوبات في 

شرعية عكس الالجئ الذي هو محمي من قبل مختلف 

 .  33اإلقليميةو التفاقيات الدوليةو المواثيق

 النازحو الفرع الثالث: التمييز بين الالجئ

من خالل النازحين  32عرف السيد " فرانسيس دينغ"

ن النزوح الداخلي
أ
نهم  وثيقة المبادئ التوجيهية بشا

أ
"با

و 
أ
كرهوا على ترك منازلهم ا

أ
و الجماعات الذين ا

أ
شخاص ا

أ
ال

ماكن إقامتهم 
أ
وا

أ
و سعيا  المعتادة، ا

أ
اضطروا إلى تلك النتيجة ا

و انتهاكات حقوق 
أ
و حالت عنف عام ا

أ
ثار نزاع مسلح ا

 
لتفادي ا

و كوارث من فعل البشر
أ
و كوارث طبيعية ا

أ
لم يعبروا و اإلنسان ا

 الحدود الدولية المعترف بها للدولة".

ولى من اتفاقية كامبال لحماية وعرفت المادة
أ
 ال

 22مساعدة النازحين داخليا في إفريقيا التي عقدت بتاريخ و

ك توبر  21و
أ
و  2114ا

أ
شخاص ا

أ
شخاص النازحين داخليا "بال

أ
ال

و 
أ
و مغادرة مساكنهم ا

أ
المجموعات الذين اضطروا إلى الهروب ا

و بغية 
أ
تي ا

 
ماكن إقامتهم المعتادة بصفة خاصة نتيجة لال

أ
ا

ثار النزاعات المسلحة، تفادي
 
عمال العنف ا

أ
 المعمم وا

الذين و الكوارث من صنع اإلنسانو انتهاكات حقوق اإلنسانو

 .وا الحدود الدوليةر لم يعب
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 إنه هناكانطالقا من هذه التعريف يمكن لنا القول 

يضطر  النازحين حيث كالهماو بين الالجئين نقاط تشابه

مكان إقامتهم بناء على ظروف خارجة عن و لمغادرة بلدانهم

ن الالجئين يعبرون الحدود الدولية يختلف في و إرادتهم
أ
ا

 .31عكس النازحين الذين ل يعبرون الحدود الدولية

المبحث الثاني: التطور التاريخي لمختلف 

 المنظمات الدولية الخاصة بحماية الالجئين

ولى تعرف
أ
ثار و نهاية الحربين العالميتين ال

أ
 االثانية ا

دىوخيمة على اإلنسانية، ما 
أ
الالجئين  فرار عدد هائل منب ا

صل
أ
ة عابرين الحدود الدولية للبحث عن يمن بلدانهم ال

من الذي فقدوه في بلدانهم جراء الحروبو السالم
أ
المعارك و ال

دى و الطاحنة ما يهدد حياتهمو المتكررة
أ
سرهم، هذا ما ا

أ
حياة ا

ليات دولية للت   التفكير بوضعإلى  بالمجتمع الدولي
 
ك فل ا

رض الواقع بخلق عدة هو ما جسد علو بهؤلء الالجئين
أ
ى ا

جهزة
أ
مم و  ا

أ
ول( )المطلبوكالت زمن عصبة ال

أ
خرى ز و ال

أ
ن ما

مم المتحدة 
أ
 الثاني(. )المطلبهيئة ال

ول: الوكالت الدولية لحماية الالجئين 
أ
المطلب ال

مم
أ
 في عهد عصبة ال

ولى زاد عدد الالجئين  
أ
بعد انتهاء الحرب العالمية ال

دى بالمجتمع الدولي بالتفكير في إنشاء 
أ
بشكل كبير هذا ما ا

جهزة ووكالت متخصصة في مساعد الالجئين
أ
توفير و عدة ا

نالحماية 
أ
مم ا

أ
مثل: المفوضية ذاك.لهم تحت لواء عصبة ال

 الفرع )نانسن السامية لشؤون الالجئين الروس ووكالة 

ول(، المفوض السامي لشؤون الالجئين القادمين من 
أ
ال

لمانيا 
أ
المفوضية السامية الجديدة لعصبة  (،الثاني )الفرع ا

مم
أ
إدارة  (،الفرع الثالث)لالجئين الوكالت الحكومية و ال

مم المتحدة للغوث
أ
) L'UNRRA" 3941-3491"التعمير و ال

 الفرع الرابع(.

ول: المفوضية السامية لشؤون الالجئين 
أ
الفرع ال

 الروس ووكالة نانسن

يعود الفضل في إنشاء هذه المفوضية السامية لشؤون 

روس إلى مستكشف القطب الشمالي النرويجي الالالجئين 

وذلك  ،14Fridtgof   NANSENالشهير فريديتوف نلنسن 

حداث التاريخية القاسية حيث كان العالم 
أ
يعاني في ظل ال

ولى
أ
انهيار و الثورة الروسيةو من عواقب الحرب العالمية ال

دى إلى النتشار
أ
التدفق العالي و اإلمبراطورية العثمانية مما ا

وربا
أ
مانو للسكان في ا

 
سيا بحثا على ال

 
هروبا من و السالمو ا

 ويالت تلك الحروب.

-3421قام فريديتوف نلنسن في خالل الفترة    

مم  انية،بعدة عمليات إنس 3422
أ
ولها قيامه بنيابة عصبة ال

أ
ا

سر و بالتنظيم
أ
اإلشراف على عودة حوالي نصف مليون من ا

وربا
أ
غلبهم من جنوب شرق ا

أ
التحاد السوفياتي إلى و الحرب ا

بها كانت اثر المجاعة التي و العملية الثانية التي قام ،بلدانهم

ص
أ
وذلك بإغاثة عدد  3423ت التحاد السوفياتي في شتاء ابا

شخاص الذين كانوا مهددين بالموت جوعا.
أ
 هائل من ال

ولى طالبت 
أ
ثار التي سببتها الحرب العالمية ال

 
ونظرا لال

يكون بمثابة  دول من العصبة بتعيين مفوض سام عدة

ول عن الالجئين الروس ووقع الختيار على 
أ
المسؤول ال

 احاطتةو نظرا لتجربته الرائدة في المجال فريديتوف نلنسن

 .39علمه بكل التفاصيل التي كان يعانيها الالجئين الروسو

كانت مهمة المفوضية في البداية الهتمام بالالجئين 

خرى 
أ
الروس ولكن سرعان ما اهتمت بالالجئين من جنسيات ا

رمن
أ
شوريين،الالجئين و خاصة الالجئين ال

 
 ال

شوركلدانيين، اليو
 
كراد البلغار،و نانيينال

أ
 السوريين، ال

تراك سنة و
أ
 .393429ال

ن وكالت التي كان يعاني منها الالجئمن بين المشو

وراق تثبت هويتهم
أ
 في تلك الفترة هي عدم حيازتهم على ا

دى بفريديتوف  المعترف بها على الصعيد الدولي،و
أ
هذا ما ا

طلق عليها اسم جواز "سفر 
أ
نانسن" نلنسن باستحداث وثيقة ا

ولى إلنشاء وثيقة 
أ
لوفة الوكان ذلك بمثابة الخطوة ال

أ
سفر الما

عند الالجئين، مما سمح لعدد كبير من الالجئين العودة إلى 

و الو ديارهم
أ
وطانهم ا

أ
ك ثر استقرار  قامةا

أ
خرى ا

أ
، افي بلدان ا

 ومن بين المواقف المسجلة لنانسن في الحرب بين اليونان

لف الالجئين من  3422تركيا سنة و
 
التي سببت هروب ال

سيا الصغرى 
 
اليونان حيث قام بإيجاد و ديارهم في تركيا إلى ا

بموجبه  الذيو حل لهذه القضية وذلك باقتراح تبادل سكاني

خر )من اليونان إلى 
 
انتقل نصف مليون تركي إلى التجاه ال

مم.
أ
 تركيا( تحت لواء المساعدات التي قدمتها عصبة ال

س المفوضية حتى وفته المنية  واستمر 
أ
نانسن على را

مم إنشاء وكالة دولية لالجئين 3411سنة 
أ
 ثم قررت عصبة ال

طلق عليها مك تب نانسن تقديرا للجهود الجبارة التي و
أ
التي ا

استمرت هذه المفوضية العمل إلى و قدمها لصالح الالجئين

المفوضية السامية الجديدة لعصبة  3419غاية إنشاء في سنة 

مم لشؤون الالجئينا
أ
 .31ل
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الفرع الثاني: المفوض السامي لشؤون الالجئين 

لمانيا
أ
 القادمين من ا

تفاقم عدد الالجئين تحت حكم "هتلر" فارين من 

مم عام 
أ
لمانيا لذا قامت عصبة ال

أ
بتعيين جيمس ماك  3411ا

كمفوض سامي مكلف  James Macdonald"39دونالد "

لمانيا،وفي ظرف سنتين نجح القادمين من  الالجئينبشؤون 
أ
ا

ك ثر من 
أ
كان ذلك من فلسطين و  لجئ 91111في توطين ا

ساسا
أ
نالد من منصبه استقال ماك دو 3419في عام و ا

ك ثر شدة احتجاجا على رفض 
أ
مم اتخاذ مواقف ا

أ
عصبة ال

لمانيا،حيث قوانين نيوربرغ في تلك الفترة 
أ
لصالح اليهود في ا

ساسيةحقوق الو حرمت اليهود من حق في الجنسية
أ
كان  ال

هم 
أ
نا ذاك التشريعاتا

أ
"قانون و " قانون مواطنة الرايخ "ا

لمانيلدم حماية ا
أ
لماني"و ال

أ
اليهود اللذان حرما و الشرف ال

خر
 
 .34من حق المواطنة لكونهم من جنس ا

الفرع الثالث: المفوضية السامية الجديدة لعصبة 

مم
أ
 الوكالت الحكومية لالجئينو ال

مم في 
أ
ت عصبة ال

أ
نشا

أ
المفوضية  3414جانفي  13ا

مم
أ
 الوكالت الحكومية لالجئينو السامية الجديدة لعصبة ال

كذلك و  والتي حلت محل مك تب نانسن الدولي لالجئين

لمانيا
أ
 مك تب المندوب السامي لشؤون الالجئين القادمين من ا

حيث تمحور مجال نشاط هذه المفوضية السامية  النمسا،و

في تقديم المساعدات المادية لجميع الالجئين دون  الجديدة

 تمييز.

دولة من بينها  19قررت  3419جويلية  39في و

مريكية إنشاء الوكالة الحكومية لالجئين 
أ
الوليات المتحدة ال

مم
أ
ذلك لمساعدة الالجئين القادمين من و خارج العصبة ال

لمانيا
أ
في إعادة توظيفهم و النمسا وبعد ذلك من اسبانياو ا

خرى 
أ
نو  بلدان ا

أ
سها ا

أ
مرسون كان يترا

أ
 Sirذاك هربرت ا

HERBERT Emerson امتد نشاطها فيما بعد ليشمل  حيث

صناف الالجئين
أ
 11استمرت في عملها إلى غاية و ،كافة ا

 .21بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 3491جوان 

مهامها تقديم المساعدات لالجئين عن  ومن بين

العمل على تسهيل و طريق توفير الحماية الدولية القانونية لهم

تنسيق المنظمات اإلنسانية فيما بينها إلعادة بعث المنظمات 

 .23الهجرةو الخيرية المهتمة بقضايا اللجوء

مم المتحدة للغوث
أ
دارة ال التعمير و الفرع الرابع: ا 

"L'UNRRA" 3941-3491 

 و قبل نهاية الحرب العالمية الثانية
أ
مم إنشاء هيئة ال

مم  قام 3491المتحدة في نوفمبر 
أ
الحلفاء بإنشاء إدارة ال

 اهتمت هذه المنظمة بتقديم العونو التعميرو المتحدة للغوث

الالجئين ،و بعد نهاية الحرب و المساعدة لكل النازحينو

مع القوات  التنسيقالعالمية الثانية ظلت هذه اإلدارة تعمل ب

لتقديم المساعدات ورغم الفترة   SHAEFالتحالف العسكرية 

نها وفقت إ
أ
لى حد كبير في الصعبة إلنشاء هذه المنظمة إل ا

ها خاصة في محاولة إعادة التوطين حيث بالمهمة المنوطة 

ن 
أ
عند قراءتنا للمهام التي كانت تقوم بها اإلدارة يمكن ا

نها كانت تهتم با
أ
 التعليمية لجوانب الصحية،نستخلص ا

ك ثر من و
أ
ي الهتمام بالجانب اإلنساني لالجئين ا

أ
الجتماعية ا

ه المهمة للجنة الحكومية الجانب القانوني حيث تركت هذ

ن إما يمكن اإلشارة و ،لالجئين
أ
ويل المنظمة كان تمليه ا

كبر من هقسط
أ
مريكية ونظرا ل  ال

أ
نوايا لالوليات المتحدة ال

خيرة في تقديم هذه المساعدات وذلك بحث 
أ
السيئة لهذه ال

وطانهم الالجئين العائدين 
أ
معارضة حكومات دولهم ما على ل

مريكي بتجميد تلك التمويالت
أ
رغم مجلس الشيوخ ال

أ
تحويل و ا

المنظمة الدولية  إلى المبالغ الضخمة التي كانت في حوزتها

ت حديثا سن
أ
نشا

أ
 .223499ة لالجئين التي كانت قد ا

المطلب الثاني: الوكالت الدولية لحماية الالجئين 

مم المتحدة
أ
 في هيئة ال

مم المتحدة منذ إنشائها سنة 
أ
 3499اهتمت هيئة ال

لة الالجئي
أ
بالهتمام  ظىاعتبرتها من المسائل التي تحو نبمسا

ن يتحمل مسؤولياته إزاء  الدولي.و
أ
يجب على المجتمع الدولي ا

صبحت تتزايد بشكل رهيب لذلك قامت 
أ
هذه الظاهرة التي ا

مم المتحدة بإنشاء عدة منظمات دولية تهتم بمشكلة 
أ
ال

المنظمة الدولية  مثل ،الالجئين عن طريق جمعيتها العامة

مم المتحدة لغو
أ
ول( ، وكالة ال

أ
ث لحماية الالجئين )الفرع ال

دنى و الالجئين الفلسطينيين
أ
تشغيلهم في الشرق ال

UNRWA ،)المفوضية السامية ل ) الفرع الثاني 
أ
مم المتحدة ال

 )الفرع الثالث(. UNHCRلشؤون الالجئين 

ول: المنظمة الدولية لحماية الالجئين
أ
 الفرع ال

ت المنظمة الدولية لحماية الالجئين لتحل محل  
أ
نشا

أ
ا

مم المتحدة 
أ
التعمير بعد مضى سنتين على و إلغاثةلإدارة ال
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مم المتحدة في سنة 
أ
حيث اهتمت  3491إنشاء منظمة ال

ظروف التي كانت لنظرا لو مشاكل الالجئينو بانشغالت

خيرة 
أ
وربا كان عمل هذه ال

أ
نا ذاك في ا

أ
 يتمحور علىسائدة ا

وطانهم قامت
أ
 فيبإعادة توطينهم  عوض توطين الالجئين إلى ا

خر،
 
شخاص الذين هم في حيث  بلد ا

أ
اهتمت بجميع ال

ما الدول الشرقية فقد اقترحوا 
أ
وضعية الالجئين بدون تمييز ا

شخاص المنقولين بمحض إرادتهم
أ
الالجئين و التفرقة بين ال

ثناء تقدم جيوش الحلفاء.
أ
 الذين هربوا ا

مم المتحدة  91و 91حسب المواد و
أ
من ميثاق ال

وكلت مهام محددة لهذه المنظمة وهي إن
أ
شاء وكالت ا

لف من متخصصة مؤقتة تعمل على محاولة إيجاد 
 
الحلول لال

بعد مضي سنتين من و مخيمات لالجئينالمتشردين في 

ن مشكلة الالجئين في تزايد
أ
على و إنشائها اقتنعت المنظمة ا

جل جميع الد
أ
ووفرت حماية  إيجاد الحلول، ول العمل من ا

شخاص من تعليم ،و قانونية
أ
 تشغيل سياسية لهؤلء ال

تمكنت من إعادة عدد كبير من و مساعدات الجتماعيةو

وطانهم كما ساعدت النازية في استرجاع 
أ
الالجئين إلى ا

موالهم
أ
 استرالياو كذا الالجئين الموجودين في فرنساو  ا

 مساعدتهم على الندماج في مجتمعاتهم الجديدة.و

عطت تعريف إليهما يجب اإلشارة و  
أ
ن هذه المنظمة ا

أ
 اا

لالجئ حيث ينطبق هذا الوصف على كل شخص غادر  اواسع

ي سبب كان سواء كانوا من 
أ
صلي ل

أ
جبر على ترك وطنه ال

أ
و ا
أ
ا

و 
أ
طفال المشردين ا

أ
و الال

أ
و عديمي الجنسية ا

أ
نساء ا

و العرق 
أ
دوا في غير وج .... الذينالمضطهدين بسبب الدين ا

 
أ
ي سبب من ال

أ
 .21سبابدولتهم ل

مم 
أ
المتحدة لغوث الالجئين الفرع الثاني: وكالة ال

دنى و الفلسطينيين
أ
 UNRWAتشغيلهم في الشرق ال

مم المتحدة لغوث الالجئين 
أ
ت وكالة ال

أ
نشا

أ
ا

دنىتشغيلهم في الشرق و الفلسطينيين
أ
المعروفة باسم "  ال

ونروا 
أ
( الصادر 9-) د 112" بموجب القرار رقم UNRWAال

مم المتحدة في 
أ
 3494ديسمبر  19عن الجمعية العامة لال

لتقديم الخدمات اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين.مقرها كان 

مر في بيروت ثم انتقل إلى فينا في النمسا ئفي باد
أ
بعد و ال

وسلو
أ
نقل مقرها إلى غزة،تجدد وليتها كل  291995اتفاقية ا

ت عملها رسميا في تاريخ و ثالث سنوات
أ
 3491ماي  13بدا

الوكالة بموجب المادة هذه بمن بين المهام الرئيسة المنوطة و

 من قرار إنشائها ما يلي: 11

برامج التعاون مع الحكومات المحلية لتنفيذ  -

عمال الموكل و اإلغاثة
أ
لسيما و 29ها من قبل بعثة كالبلال

حوال القتصادية.
أ
 فيما يخص دراسة ال

جل  -
أ
وسط من ا

أ
التشاور مع حكومات الشرق ال

خذ التدابير في الوقت الذي ل تتوفر فيه
أ
المساعدات الدولية  ا

 .العملو لمشاريع اإلغاثة

كما عرفت هذه المنظمة الالجئ الفلسطيني كما يلي  

وذلك  كانت إقامته العادية في فلسطين، ذي"الشخص ال

الذي بسبب هذه و 3499لفترة ل تقل عن سنتين قبل حرب 

 في عام و الحرب فقد داره
أ
إحدى  إلى 3499مصدر رزقه ولجا

ويستحق الالجئون  اإلغاثة. وكالةفل فيها البلدان التي تتك 

ولدهم
أ
حفادهم مساعدة و الذين ينطبق عليهم هذا التعريف ا

أ
ا

مقيمين في منطقة عملياتها و الوكالة إذا كانوا مسجلين لديها

ردن،
أ
ي في ال

أ
في و غزة الغربية، قطاعالضفة  لبنان، سوريا، ا

 29حاجة للمساعدة".

ورنوا
أ
مليون لجئ  9.1 نخدمات لما يزيد ع وتقدم ال

 ذلك ضمن خمسة برامج:و فلسطيني

 التعليم -1

ونروا د  يع
أ
كبر البرامج التابعة لال

أ
هو و التعليم من بين ا

ك ثر من نصف الميزانية العادية للوكالة،و ي الذي
أ
ستحوذ على ا

طفال الالجئين  مولهي الم
أ
ساسي لال

أ
الرئيسي للتعليم ال

 الفلسطينيين منذ ستين سنة.

 الصحة -2

ونروا من خالل هذه الخدمات المحافظة  
أ
تهدف ال

مراضو على صحة
أ
تعزيز صحة و حياة الالجئين من ال

ضمان وصول الخدمات الصحية العالمية و تالعائال

 للفلسطينيين.

غاثة -3  الخدمات الجتماعيةو ال 

ونروا خدمات 
أ
 الحماية الجتماعية المباشرةتقدم ال

ي مناطق وليتها، إقليم عملهاو غير المباشرة في نطاقو
أ
 ا

حيث تقوم بتزويد الالجئين الفلسطينيين الذين يعانون من 

فراد و تعزيز التنميةو الفقر
أ
 العتماد على الذات لال

أ
قل حظا ال

المحافظة على سجالت ووثائق و في مجتمع الالجئين

 تحديثها.و الالجئين الفلسطينيين المسجلين

 التمويل الصغير -4



 محمد أ نيس   زايد                                                                                                الالجئنيادلولية اخلاصة حبامية  التطور التارخيي للمنظامت

 9102 - 10العدد  01اجملدل                                                                        004                                       جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية                            

ونروا بالتمويل 
أ
الصغير لتعزيز التنمية تقوم ال

وساط الالجئين و القتصادية
أ
مكافحة الفقر بين ا

نفسهم الفلسطينيين،
أ
 عائلتهمو وذلك لتمكينهم من إعالة ا

غلبية منهم من الفقر.و
أ
 الذين يعانون ال

 تطوير المخيماتو البنية التحتية -5

ونروا بتقديم تحسينات على البيئة المادية
أ
 تقوم ال

على الرغم و الالجئين الفلسطينيين الجتماعية في مخيماتو

 من هذه الخدمات في هذا المجال فان واقع الخدمات الصحية

دنى،تالبنية التحتية و
أ
حيث تعاني ك ثير  بقى دون الحد ال

صحية صعبة في و ظروف بيئيةمن المخيمات الفلسطينية 

 .21ضوء التزاحم السكاني

ونروا في مجال تقديم انطالقا من  
أ
المساعدات مهام ال

نها اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين
أ
 ما يمكن مالحظته هو ا

هلية  المساعدات المادية فقط، علىتنحصر 
أ
وليس لها ال

و بنظام خاص باللجوء مما يسبب 
أ
لمدهم بالحماية القانونية ا

و الحصول على الوثائق 
أ
لهم عدة مصاعب سواء بالتنقل ا

 .الشخصية إلثبات الهوية

حدثت
أ
خيرة ولقد ا

أ
مريكي  للرئيس التصريحات ال

أ
ال

 بإعالنه عن تخفيض اإلعانات لهذه الوكالة "دونالد ترامب"

مريكية من بين الممولين  التي تعد الوليات المتحدةو
أ
ال

لها سخط المجتمع الدولي خاصة لما ينجم عن  الرئيسيين

ثار وخيمة على عدد كبير من 
 
الذين  الفلسطينيينذلك من ا

كما جاء هذا اإلعالن  الوكالة،على إعانات هذه يعولون ك ثيرا 

ونواو مفاجئةو بصورة غير منتظرة
أ
و  لم يتسن لال

أ
التحضير ا

جل مواجهة هذا الوضع
أ
 .29التخطيط للعمل من ا

مم المتحدة لالمفوضية السامية الفرع الثالث: 
أ
ال

 UNHCRلشؤون الالجئين 

وربا بسبب التحولت 
أ
بتزايد عدد الالجئين في ا

وربا الشرقيةالسياسية 
أ
التي لم يكن و التي عرفتها دول ا

ن تواجه التدفق الكبير
أ
الواسع لالجئين بسبب و بمقدورها ا

ن و ضعف إمكانياتها المادية
أ
صبح من الضروري ا

أ
البشرية. ا

مم المتحدة مسؤولياتها إزاء هذا الوضع
أ
 تتحمل منظمة ال

نجع لتوفير الحماية لجميع و
أ
ذلك بالبحث عن الوسائل ال

 .24ئين دون تمييزالالج

رض الواقع بإنشاء المفوضية 
أ
هذا ما جسد على ا

مم المتحدة لشؤون الالجئين
أ
ذلك من الجمعية و السامية لال

مم المتحدة بموجب لئحة رقم 
أ
(  9-) د 134العامة التابعة لال

 3494ديسمبر  11في جلستها التي عقدت في 
أ
ن تبدا

أ
،على ا

ول جانفي 
أ
ساسي  3491عملها بحلول ا

أ
والتي اعتمد نظامها ال

 .11 3491ديسمبر 39( بتاريخ  9-) د 929الملحق بالالئحة 

مم المتحدة لشؤون 
أ
كانت ولية المفوضية السامية لال

مر بثالث سنوات اعتقادا منها 
أ
 الالجئين في بادئ ال

أ
نها مدة ا

نحاء و ك فيلة لحل مشكلة الالجئين
أ
لكن مع تزايد عددهم في ا

ك توبر  21العالم قررت في 
أ
تمديد مهلة عمل المفوضية  3491ا

ول جانفي 
أ
تجديدها و 3499إلى خمس سنوات ابتداء من ال

حيث قررت  2119واستمر الوضع حتى  بصفة دورية،

الجمعية العامة تمديد ولية المفوضية حتى التسوية النهائية 

 .13لمشكلة الالجئين في العالم

نه يتعين  
أ
مم المتحدة ا

أ
كدت هيئة ال

أ
وبعد إنشائها ا

ن تمتثل إلى ما جاء به ميثاق سان 
أ
على جميع الدول ا

ن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية ،12فرانسسكو
أ
وا

شخاص الذين يسعون  فيما يخص الجماعية
أ
 للهروبحماية ال

واعتمدت عدة قرارات في هذا الصدد من بينها  من الضطهاد.

سباب  عدم إخضاع
أ
و المشردين الذين قدموا ا

أ
الالجئين ا

حوال إلى بلدهم 
أ
ي حال من ال

أ
وجيهة للجوء لعدم العودة في ا

ي التي تعرضوا فيها 
أ
و إقامتهم المعتادة ا

أ
صلي ا

أ
 . 11لالضطهادال

مم لختصاص الشخصي اليمتد 
أ
لمفوضية السامية لال

شخاص
أ
 مجموعات معينةو المتحدة لشؤون الالجئين ليشمل ا

 وفق قرارات الجمعية العامة، المجلس القتصاديذلك و

مم المتحدة و
أ
الجتماعي واللجنة التنفيذية لمفوضية السامية ل

ومن بين هذه الفائت التي توفر لهم الحماية  لشؤون الالجئين.

 عديمو ،19اللجوء طالبيو المفوضية نجد الالجئين

شخاص و، 11،النازحون داخليا19العائدون ،19الجنسية
أ
ال

و خالف ذلك في خطر
أ
و ل يمتد .19المهددون بالتهجير ا

المساعدة من و اختصاصها إلى الالجئين الذين يتلقون الحماية

و وكالتها مثل الالجئين 
أ
مم المتحدة المختصة ا

أ
جهزة ال

أ
حد ا

أ
ا

تشغيلهم  و الفلسطينيين التي تك فلهم وكالة غوث الالجئين
39UNRWA عمار

أ
مم المتحدة إلعادة ا

أ
كوريا و وكالة ال

(UNKRAسابقا )91. 

مم المتحدة ليمكن تلخيص مهمة المفوضية السامية 
أ
ال

 ة:ؤون الالجئين في ثالث مهمات رئيسلش

تقديم المساعدة و مهمة الحماية القانونية -3

نسانية  ال 
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تعتبر الحماية الدولية السبب الرئيسي وراء إنشاء  

مم المتحدة لشؤون الالجئين،لالمفوضية السامية 
أ
ويقصد  ال

ساسية
أ
الخاصة و بها ضمان احترام حقوق اإلنسان ال

ي شخص إلى الدولة التي 
أ
بالالجئين وضمان عدم إعادة ا

وتقوم بهذه المهمة بالتنسيق مع  تعرض فيها إلى الضطهاد.

غيرها من الشركاء وتوفر الحماية للفائت التي و دول اللجوء

تستحق من عدة جوانب كالسماح بدخول طالبي اللجوء وعدم 

و ردهمط
أ
العمل من و معاملتهم وفق معايير إنسانيةو ردهم ا

جل إيجاد حلول دائمة
أ
ك ثر احتياجا و ا

أ
التركيز على الفائت ا

طفالو للحماية كالنساء
أ
 زاد الغذائيال. ك توفير 93غيرهمو ال

طفال الكافي
أ
وىو الصرف الصحي البيئيو وتوفير المياه لال

أ
 الما

 سوء معاملتهم منعو والخدمات الصحية الالزمة الملبس،و

و تجنيدهم عسكرياو
أ
 .92استغاللهم ا

مهمة تقديم المساعدات للتماس حلول دائمة  -2

 لمشكالت الالجئين

مم المتحدة لشؤون   
أ
تقترح المفوضية السامية لال

ساسية للوصول إلى حلول دائمة ةالالجئين ثالث
أ
 حلول ا

 يلي:من بين الحلول ما و مستدامة لمشاكل الالجئينو

 
أ
صلي ينالالجئعودة -ا

أ
لى بلده ال  الختيارية ا 

الدائم و يعد هذا الحل من قبيل الحل المفضل

من النظام  13منصوص عليه وفق المادة ال هوو لالجئين

مم المتحدة لشؤون الالجئين 
أ
ساسي المفوضية السامية لال

أ
ال

مع موافقة و المؤسسات الخاصةو بمساعدة الحكومات

ول يتحقق ذلك إل إذا  ،الحكومات المعنية في هذا الخصوص

دت بالالجئين للهروب من ذلك الوطن 
أ
كانت الظروف التي ا

صلية،
أ
وضاع الداخلية لبلدانهم ال

أ
ي تغيير في ال

أ
كما  قد زالت ا

ن تكون العودة طوعية بإحدى الطرق إما 
أ
 تحت إشرافيجب ا

و بواسطة و المفوضية
أ
و  سائلهمعن طريق تمويل دولي ا

أ
ا

ن تقوم في و ، الخاصة إمكانيتهم
أ
كلتا الحالتين يجب ا

مين
أ
إبالغ و ق العودةيتوفير الحماية طيلة طرو المفوضية بتا

صلية
أ
التحقق و الالجئين بالمعلومات السائدة في بلدانهم ال

ن عودتهم هذه تكون وفق إرادتهم
أ
ن تكون نية الالجئ عند و ا

أ
ا

 العودة الستفادة من حماية دولية التي يملك جنسيتها

صل مسؤولية العودة إلى و
أ
ي تتحمل دولة ال

أ
الستفادة منها ا

مم  تساهمو .91انتهاك هذه الحماية
أ
المفوضية السامية لال

لف لجئ جزائري من تونس 291المتحدة في عودة حوالي 
أ
 ا

ن نالت استقاللها في و
أ
،كما قامت في 3492المغرب بعد ا

لجئ موزمبيقي إلى بلهم  3.1بإعادة حوالي  3449و 3441

صلي
أ
 .99ال

 المحلي لالجئين في بلدان اللجوء التوطين-ب

يعد التوطين المحلي بمثابة الحل الثاني في حالة 

 يكون مفضال على اللجوء إلى بلد ثالث،و فشل إعادة التوطين

الحكومات و التنسيق بين المفوضيةو ويكون ذلك بالتعاون

المؤسسات المعنية في هذا و المنظماتو المانحة للجوء

تحدد و د استمرار النزاع لمدة طويلةالمجال خاصة عن

ربعة شروط للتوطين المحلي:
أ
 المفوضية ا

ن تكون موافقة  -
أ
يتعين على الحكومة المضيفة ا

جل تسهيل الندماج المحلي لالجئينو تماما
أ
هذا و مؤيدة من ا

ك تدفق جماعي الشرط ل يتحقق دائما خاصة عندما يكون هنا

الجتماعي و القتصادي ظام السياسي،النلالجئين مما يهدد 

.
أ
 للبلد الملجا

ن يكون سكان المنطقة -
أ
البلد مؤيدين و يجب ا

 إل التوطين المحلي ل ينجح.و لهذا الوضع

القتصادية  اإلمكانياتو يجب توفير القدرة -

ماكن خاصة ب
أ
توفير و الالجئينلتطبيق هذا اإلجراء ك توفير ا

 .فرص عمل لهم

ي  -
أ
ن يكون التوطين المحلي طوعيا ا

أ
إرادة بيجب ا

 .99الالجئ بنفسه

عادة توطين الالجئين في بلد ثالث-ج  ا 

 المفوضية لهذا الحل في حالة عجز الالجئ في 
أ
تلجا

ولو  العودة إلى وطنه
أ
 ال

أ
تقوم و كذا التوطين في بلد الملجا

المفوضية بهذا اإلجراء في حالة وجود تهديد بالطرد إلى بلده 

و في حالة 
أ
خر يتعرضون للخطر فيه ا

 
و إلى بلد ا

أ
صلي ا

أ
ال

و انتهاك لحقوق 
أ
و السجن ا

أ
و الحتجاز ا

أ
العتقال التعسفي ا

 .99اإلنسان

 هيو عملية إعادة التوطين حسب شروط معينةوتتم 

ن يكون الشخص لجائ في بلد اللجوء  -
أ
ولا

أ
 ال

و مادية في ذلك البلدو
أ
 ليس له مشاكل قانونية ا

ن إعادة التوطين للبلد الثالث هو الحل الوحيد و -
أ
ا

 لحل مشاكله. 

وتلعب المفوضية السامية دورا رئيسيا في هذا المجال 

توطين لديها من الإعادة بولة إقناع الدول وذلك من خالل محا

جل منحهم فرصة بناء حياتهم من جديد،
أ
عطاء ويجب إ ا

ولوية عند التوطين في بلد ثالث إلى فائت محددة منها:
أ
 ال
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و  -
أ
فائت الالجئين الذين يواجهون خطر الطرد ا

و  االذين يواجهون تهديدو الرد من بلد المضيف
أ
ضد حياتهم ا

سباب.
أ
و غيرها من ال

أ
سباب سياسية ا

أ
 حرياتهم ل

طفالو الفائت الضعيفة من النساء -
أ
 حيث على ،ال

مم المتحدة الصعيد العالمي ق
أ
دمت المفوضية السامية لال

مراهقا و طفال 9911ما يقارب  2139لشؤون الالجئين في عام 

من طلبات إعادة  %1.9هو ما يمثل و إلعادة توطينهم

شخا كذاو  ،91التوطين العالمية
أ
لهم التعرض  ص الذين سبقال

الذين ل يتوفر له عالج في بلد و المرضو العنف للتعذيب،

 .99المعاقون جسدياو اللجوء

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المفوضية 

نها ل تلبي طموحات جميع 
أ
السامية لشؤون الالجئين، إل ا

و الموظفين ما  العالم بسببالالجئين في 
أ
نقص الميزانية ا

يعود بالسلب على الالجئين بصفة خاصة. كما يمكن 

ن تساهم في وضع قوانين
أ
تشريعات و للمفوضية السامية ا

ذلك بتقديم و على المستوى المحلي داخلية لحماية الالجئين

العمل سويا للوصول إلى إنشاء نظام و توصيات للحكومات

صادقت  قانوني خاص بالالجئين، حيث هناك من الدول التي

نها لم تطبق تلك على عدة اتفاقيات دولية 
أ
خاصة باللجوء إل ا

من قانون  زائر التي تخلالمبادئ في قوانينها الداخلية مثل الج

وطني خاص بالالجئين رغم استقبالها لعدد هائل من 

 .94الالجئين

العملية قد تمارس المفوضية و الواقعية ومن الناحية

مناطق معينة دون  فيمهامها دون حيادية حيث يقتصر عملها 

خرى 
أ
فمثال في الجزائر مع زيادة موجات الالجئين اقتصر ال

 ل بالالجئين السوريينلتك ف  لعمل المفوضية في العاصمة 

دى لولية تندوف و 
أ
لتك فل بالالجئين الصحراويين، ما ا

خرى لتسول في مختلف 
أ
بالالجئين القاطنين في الوليات ال

 شوارع الوليات من 
أ
من  اجل تلبية حاجياتهم، ما يخلق نوعا

داب العامة.  و ما يهدد النظامو تذمر عند المواطنينال
 
 ال

 

 

 الخاتمة

 الالجئينلمواجهة مشكلة  توجت الجهود الدولية 

جهزة ووكالت لحماية الالجئين
أ
تعد المفوضية و بإنشاء عدة ا

هم جهاز عالمي
أ
مم المتحدة لشؤون الالجئين ا

أ
 السامية لال

الرعاية و الحمايةدولي يعمل في الوقت الراهن على توفير و

نحاء العالم دون تمييز،
أ
ليات  لالجئين في جميع ا

 
عكس ال

مكان و الدولية السابقة لها التي كانت وليتها في زمن محدد

 معين.

نها تبقى غير كافية 
أ
لكن رغم كل هذه الجهود إل ا

 خاصة مع زيادة عدد الالجئين جراء النتشار الواسع

و زاعات المسالنو المتسارع للحروبو
أ
غير لحة سواء الدولية ا

لذلك كان لبد من خلق نوع  الدولية في كل زاوية في العالم،

رض الواقعو الفعال من التعاون الدولي
أ
بين  الفعلي على ا

عباء ا
أ
عداد الهائلة من الدول لتقاسم ا

أ
 تدفقاتستقبال هذه ال

غير الحكومية لتقديم يد العمل مع المنظمات و الالجئين

طفال،االمساعدة لهذه الفئة خاصة 
أ
 ،منهم الشيوخو النساء ل

ترجيح العمل اإلنساني الحيادي على العمل السياسي ضرورة  و

داء مهامها. 
أ
 المصلحي في ا

 التوصيات

جهزة -
أ
الوكالت المعنية بحماية و تسهيل مهمة ال

 الحكومات. و الالجئين بتوفير التسهيالت الالزمة من الدول

طفالو خلق برامج تعليمية -
أ
 تثقيفية خاصة لال

جهزةو
أ
 الوكالت المعنية بحماية الالجئين.و النساء من ال

جهزة -
أ
الوكالت المعنية بحماية و مراقبة ال

مدى احترام الدول لمبادئ حقوق اإلنسان عند و الالجئين

 عمليات الترحيل.

قلم في بلد الالجئينالعمل على مساعدة  -
أ
 على التا

 
أ
خرى.و الملجا

أ
 تسهيل عمليات تحويلهم إلى بلدان ا

 فعلية لموظفيو اية دولية فعالةضرورة توفير حم -

جهزةو هذه الوكالت
أ
 .المتخصصة في قضايا اللجوء ال

توزيع المساعدات اإلنسانية على قدر من المساواة  -

 دون تمييز بين جميع فائت الالجئين.
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 الهوامش
ولى  مك تبة الوفاء القانونية، عقبة خضراوي " حق اللجوء في القانون الدولي"، - .1

أ
 .43،91ص  ، ص-مصر –اإلسكندرية  4112الطبعة ال

فريل  44ودخلت حيز التنفيذ في  1391جويلية  42إتفاقية مؤرخة في  - .4
أ
حكام المادة  1392ا

أ
فيفري  10وانضمت إليها الجزائر في  29وفق ا

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1399جويلية  49المؤرخ في  99/409وتم تحديد طرق تطبيقها بموجب المرسوم رقم  ،1399
 .1399جويلية  91صادرة بتاريخ  ،94 الشعبية، العدد

ك توبر  12التنفيذ في  ، دخل حيز1390جانفي  91بروتوكول نيويورك الذي يتعلق بمركز الالجئين تم التوقيع عليه في  - .9
أ
 .1390ا

مم المتحدة لشؤون الالجئين، - .2
أ
مجموعة من الوثائق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين وغيرهم ممن يدخلون في  المفوضية السامية لال

 .11، ص 4110مايو  القاهرة،نطاق اهتمام المفوضية، المك تب اإلقليمي بمصر، 
مر هللا  - .9

أ
 .22، ص 4112دار النهضة العربية، القاهرة  "،اسي دراسة مقارنة"حق اللجوء السيد/برهان ا

اعتمدت الجمعية العامة لرؤساء الدول  1393التفاقية المنظمة الوحدة اإلفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة لالجئين في إفريقيا  - .9
عضاء المنظمة الوحدة اإلفريقية في 

أ
مر رقم  ،1302جوان  41ذ في ودخلت حيز التنفي 1393سبتمبر 11والحكومات ال

أ
صادقت عليها الجزائر بموجب ال

وت  42ل  90الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  1309جويلية  49المؤرخ في  09-92
أ
 .1309ا

/مساعدية  - .0
أ
/علي بوكريطة وا

أ
 Route Educational and (،موذجاسوريا ن)الدولية "الحماية القانونية لالجئين في المواثيق إبراهيم ا

Social Science Journal,Volume 4(1),February2017, 220، ص. 
هرام للترجمة  الدولي، ترجمة، التحاد البرلماني 14دليل القانون الدولي لالجئين رقم  المفوضية السامية لشؤون الالجئين، - .2

أ
مركز ال

 .149، ص 4111والنشر القاهرة،
مك تبة الوفاء القانونية الطبعة  زينب سالم " الالجئ الفلسطيني والحق في العودة في القانون الدولي"، حمزة شليحي، عقبة خضراوي، - .3

ولى 
أ
 .12،13ص ص  ،-مصر  –، اإلسكندرية 4119ال

سرهم اعتمدت بقرارا الجمعية العامة  - .11
أ
فراد ا

أ
 .1331ديسمبر  12في  المؤرخ 29التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وا

سرهم"، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع الطبعة  - .11
أ
فراد ا

أ
عدنان داود عبد الشعري" الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وا

ولى 
أ
 .29،29ص ص  مصر،، 4119ال

مم المتحدة المعني بشؤو  - .14
أ
مين العام لال

أ
إلى  1334ن النازحين داخليا من " فرانسيس دينغ" هو سوداني الجنسية تولى منصب ال

 .19:90على الساعة  11/14/4112تاريخ الطالع  www.internal-desplacement.erg .انظر الموقع:4112
ولى  فاروق حمودة " الحماية الدولية للنازحين داخليا"، - .19

أ
 .49ص  –مصر  – 4119مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة ال

ك توبر  11نسن" هو عالم وسياسي نرويجي ولد سنة "فريديتوف نل - .12
أ
سلو،لعب دور كبير سنة  1291ا

أ
في حركة استقالل  1319بقرب من ا

سر ى الحرب وكلف من قبل العصبة إلعادة
أ
ثارت روسيا مشكلة ال

أ
ولى ا

أ
سرى  النرويج وتقلد عدة مناصب دبلوماسية وعند انتهاء الحرب العالمية ال

أ
هؤلء ال

مم وتحصل في سنة  1341في ذلك ،ثم عين  إلى بلدانهم ونجح
أ
على جائزة نوبل للسالم  1344مندوبا ساميا لشؤون الالجئين الروس من قبل عصبة ال

نظر الموقع: نظرا لجهوده الرائدة في مجال حماية الالجئين.
أ
على  10/12/4112تاريخ الطالع  https://fr.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansenا

 .11:92الساعة 
ص  ، ص4110 مصر، سنةدار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية  د/جمال فورار العيدي "اللجوء السياسي في القانون الدولي العام"، - .19
432،439. 

مم  - .19
أ
 السياسية، جامعةالبحوث والدراسات  لالجئين، مركزندوة الحماية الدولية  المتحدة لشؤون الالجئين"،حافظ العلوي "مفوضية ال

 .119 ، ص1339 القاهرة، نوفمبر
/ منير بسكري " المنظمات الدولية الخاصة بحماية الالجئين"، - .10

أ
/خضراوي عقبة وا

أ
ولى  ا

أ
، 4119مك تبة الوفاء القانونية الطبعة ال

 .39،30 ، ص- مصر – اإلسكندرية
للمزيد من المعلومات  عمل كرئيس وزراء في نفس البلد عدة مرات. انجلترا،زعيم الحزب العمالي في  (1390 – 1299)جايمس ماك دونالد  - .12
نظر الموقع: 

أ
 .10:19الساعة: على  14/14/4112تاريخ الطالع:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramsay_MacDonaldا

شخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية، المفوضية السامية لشؤون الالجئين، - .13
أ
برنامج  مدخل إلى الحماية الدولية لالجئين حماية ال

 .19، ص 1،4119التعليم الذاتي
الحقوق والعلوم  الحقوق، كليةمذكرة لنيل شهادة ماجستير في  لحماية الدولية لالجئين في النزاعات المسلحة"،مرابط زهرة " ا - .41

 .19،10ص  ، ص4111السنة الجامعية  مولود معمري، السياسية، جامعة
21. - GINESY Robert, «  la seconde guerre mondiale et les déplacements de la population, les organismes de la 

protection », Paris, 1948, p129. 
 .911إلى  230ص ص  سابق،مرجع  العيدي،د/جمال فورار  - .44
 .42،44،41مرجع سابق، ص ص  زهرة،مرابط  - .49
وسلو الثانية هو اتفاق سالم وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عقدت ا - .42

أ
و المعروفة باتفاقية ا

أ
وسلو ا

أ
جتماعاتها في مدينة اتفاقية ا

مريكية في تاريخ  طابا المصرية،
أ
نظر الموقع: 1339سبتمبر  42وتم التوقيع الرسمي لالتفاقية في العاصمة ال

أ
.للمزيد من المعلومات ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88
%D8%B3%D9%84%D9%88_2  : 10:11على الساعة  04/05/4112تاريخ الطالع. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen%20تاريخ%20الاطلاع%2007/08/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramsay_MacDonald
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88_2
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مم المتحدة سنة  - .49
أ
رسلت ال

أ
بحاث لدراسة الحالة القتصادية لعدد من البلدان العربية وقدرتها على استيعاب الالجئين  1323ا

أ
بعثة لال

مم المتحدة سنة 
أ
وصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج  1323الفلسطينيين. وقدمت اللجنة التي سميت باسم رئيسها غوردن كالب، تقريرها لال

أ
حيث ا

شغال
أ
خرى لالجئين لال

أ
سيس صندوق لدمجهم بكلفة وصلت .العامة مثل الري وبناء السدود وشق الطرق وحرف ا

أ
مليون دولر، تساهم  23وقد شرعت بتا

نظر  .ويبدو من خالل بعثة كالب تركيزها على المقاربة القتصادية.إلقامة مشاريع تنموية %01فيها الوليات المتحدة بنسبة 
أ
ا

على الساعة  11/12/4112تاريخ الطالع  http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436d-8eae-18565b5a60b2الموقع:
13:99. 

مم المت - .49
أ
دنى وكالة ال

أ
ونروا(، برامجحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق ال

أ
داء، )ال

أ
تقرير معلومات  العمل وتقييم ال

رشيف والمعلومات مركز الزيتونة للدراسات والستشارات  (، قسم19)
أ
 .13، 12، ص ص لبنان-بيروت–ال
دنى  - .40

أ
مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق ال

أ
ونروا(، برامجوكالة ال

أ
داء، )ال

أ
مرجع نفسه، ص  العمل وتقييم ال

 .11،11ص 
 الموقع:مقال ميا سوارت متوفر في  - .42

https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-
%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/ :13:91الساعة: على  12/19/4113تاريخ الطالع. 
يت قاسي حورية "تطور الحماية الدولية لالجئين" رسالة لنيل شهادة دك توراه في العلوم تخصص: - .43

أ
القانون ،كلية الحقوق والعلوم  ا

 .109،ص41/19/4112مري تيزي وزو ،تاريخ المناقشة السياسية ،جامعة مولود مع
 .40،49ص ص  سابق، زهرة، مرجعمرابط  - .91
نظر  - .91

أ
 .10:10الساعة: ، على 14/14/4112تاريخ الطالع:  https://www.unhcr.org/ar/4be7cc271fb.html الموقع:ا

مم المتحدة في  - .94
أ
صبح نافذا  1329 يونية 49وقع ميثاق ال

أ
مم المتحدة الخاصة بنظام الهيئة الدولية وا

أ
في سان فرانسكو في اختتام مؤتمر ال

ك توبر  42في 
أ
نظر1329ا

أ
 .13:90على الساعة  91/10/4112تاريخ الطالع   http://www.un.org/ar/charter-united-nationsالموقع:/  ، ا

33. - BETTATI Mario, Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (H.C.R), pouvoirs, n°144 ,p 94 ,95. 
مم المتحدة لشؤون الالجئين - .92

أ
ليشمل جميع الالجئين مهما كان سبب اللجوء سواء من النزاعات  يمتد اختصاص المفوضية السامية لال

ن الخبراء الحكوميين قاموا بتحديد تعريف للكوارث التي هي من صنع اإلنسان وهي : الح
أ
روب المسلحة وغيرها من الكوارث من صنع اإلنسان كما ا

جنبي ال
أ
جنبية والتدخل ال

أ
عمال العدوان والسيطرة ال

أ
نظمة العنصرية والنزاعات المسلحة ،ا

أ
مسلح ،الحتالل والستعمار وسياسات التفرقة العنصرية وال

ساسية ،و عمليات الطرد القسري 
أ
و الضطهاد والفصل العنصري وانتهاكات حقوق اإلنسان والحريات ال

أ
الجماعي  القمعية المتفوقة في ممارسة التمييز ا

سدية والبقاء على قيد الحياة والمشاكل الهيكلية للتنمية ،الضطرابات البيئية التي من صنع والعوامل القتصادية والجتماعية التي تهدد السالمة الج
شخاص 

أ
مم المتحدة لشؤون الالجئين يشمل جميع ال

أ
ضرار البيئية القاسية، بتالي فان مصطلح الالجئ وفق المفوضية السامية لال

أ
الذين هم اإلنسان وال

سباب الضطهاد
أ
صلية ل

أ
نفا، خارج بلدانهم ال

أ
سباب المذكورة ا

أ
ي سبب من ال

أ
و ل

أ
شخاص الذين يكونون بمثابة لجئ هم  ا

أ
ن ال

أ
حيث يمكن المالحظة ا

ك ثر مما ذكرتهم التفاقية جنيف لالجئين 
أ
ن المادة 1390وبروتوكول نيويورك لعام  1391ا

أ
من اتفاقية جنيف تلزم الدول على التعاون مع المفوضية  99،إل ا

مم المتحدة 
أ
ن تصبح تلك الفائت المنصوص عليها من قبل المفوضية كالجئين وفق  لشؤون الالجئين لقيام بمهامها،السامية ل

أ
ومفاد ذلك إمكانية ا

نظر:  44الجمعية العامة والستنتاج رقم 
أ
نصارى يوسف " القانون الدولي للجوء السياسي"من اللجنة التنفيذية. ا

أ
ندار الجامعة الجديدة  د/خالد سعد ا

 .944،949،942ص ، ص4119 مصر، سنةاإلسكندرية 
مم  1322)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  1322نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام   - .99

أ
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لال

لف )د 410المتحدة 
أ
ية لجمهورية الجزائرية ،جريدة الرسم 1399دستور  11، انضمت إليها الجزائر وفق المادة 1322ديسمبر  11( المؤرخ في 9-ا

ي شخص بصورة  19( في المادة 11/13/1399ليوم  92الديمقراطية الشعبية رقم 
أ
ن تكون له جنسية ول يحرم ا

أ
نه لكل إنسان الحق في ا

أ
منه بوضوح على ا

مان والحماية وي
 
سف هناك عديد من سكان العالم بدون جنسية بتالي يفقدن حقهم في ال

أ
رجع انعدام الجنسية إلى عدة تعسفية من جنسيته ولكن لال

و الواقعية فقد يفقد الفرد جنسيته ويفشل في اك تساب جنسية جديدة نتيجة لإلقامة الممتدة في الخارج
أ
سباب سواء من الناحية القانونية ا

أ
و من خالل  ا

أ
ا

و الذين  الزواج من شخص يتمتع بجنسية مختلفة ثم الطالق فيما بعد،
أ
باء الالجئين ا

 
طفال ال

أ
ن ا

أ
و غير الشرعيين قد يحرموا من كما ا

أ
ل يتمتعون بجنسية ا

و تضارب بين القوانين الجنسية لبلدان مختلفة،
أ
نفسهم بدون جنسية نتيجة الممارسات اإلدارية الخاطئة ا

أ
فراد ا

أ
و من الجنسية وقد يجدون بعض ال

قلية الروهينجا المسلمة في دولة ميانمار ذات الغالبية 
أ
مثلة عن عديمي الجنسية  ا

أ
قلية بال جنسية في العالم، مع هروب ال

أ
كبر ا

أ
لف  911البوذية تشكل ا

أ
ا

غسطس ولجوئهم إلى بنجالدش
أ
نظر الموقع:.شخص من العنف والضطهاد منذ شهر ا

أ
تاريخ  hram.org.eg/News/1636315.aspxhttp://gate.aا

نظر 19:12على الساعة  91/10/4112الطالع 
أ
 .922،920، مرجع سابق، ص ص د/جمال فورار العيدي كذلك:. ا

صلية عند انتهاء الظروف التي  - .99
أ
وطانهم ال

أ
مم المتحدة لشؤون الالجئين قلقها إزاء عواقب عودة الالجئين إلى ا

أ
عبرت المفوضية السامية لال

ن مسؤولية المفوضية تنتهي عندما يعبروا العائدون الحدود الدولية التي 11الفقرة  21دفعتهم بالفرار وذلك وفق استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 
أ
.إل ا

ن
أ
وطانهم في ظروف إنسانية مالئمة. ا

أ
مين عودتهم وتقديم المساعدات الالزمة للعودة إلى ا

أ
صلية حيث تقوم بتا

أ
د/خالد سعد  ظر:تفصلهم مع دولتهم ال

نصارى يوسف، المرجع السابق،
أ
 .949ص  ا

و المشردين داخليا، - .90
أ
شخاص النازحين ا

أ
مم المتحدة لشؤون الالجئين ل يدخل في نطاقها ال

أ
ن  إذا كان مهام المفوضية السامية لال

أ
إل ا

دى إلى توسيع حدود وليتها لتمس هذه الفئة،
أ
يقلل من حالت اللجوء وذلك بإيجاد حلول فعالة لمشاكلهم ومساعدة النازحين  الواقع العملي للمفوضية ا

مم المتحدة لشؤون الالجئين الرعاية  4119في عام  حيث والعكس إذا لم يتلقوا المساعدة هذا ما يزيد من عدد الالجئين،
أ
قدمت المفوضية السامية لال

ك ثر من  19.3لنحو 
أ
. للمزيد من المعلومات مليون شخص كانوا قد نزحوا حديثًا في ذلك العام 9.9دولة حول العالم، من بينهم  91مليون نازح داخليًا في ا

نظر:
أ
 .10:13على الساعة  91/10/4112تاريخ الطالع  http://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.htmlالموقع:انظر  ا

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436d-8eae-18565b5a60b2%20تاريخ%20الاطلاع%2001/08/2018
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc271fb.html
http://www.un.org/ar/charter-united-nations%20%20تاريخ%20الاطلاع%2030/07/2018
http://gate.ahram.org.eg/News/1636315.aspx%20تاريخ%20الاطلاع%2030/07/2018%20على%20الساعة%2016:18
http://gate.ahram.org.eg/News/1636315.aspx%20تاريخ%20الاطلاع%2030/07/2018%20على%20الساعة%2016:18
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.html%20تاريخ%20الاطلاع%2030/07/2018
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مم المتحدة لشؤون الالجئين بهذه المهمة وذلك لطابعها اإلنساني والوقائي وكذا وفق  تم إشراك - .92
أ
مم المتحدة ل

أ
المفوضية السامية ل

مم المتحدة،
أ
نظر المجالت.بتالي اهتمت بهذه الفئة لتقديم لهم الحماية والمساعدة في جميع  المساعي الحميدة التي كانت تنادي بها هيئة ال

أ
د/خالد  ا

نصارى 
أ
 .991،943ص ص  مرجع سابق، يوسف،سعد ا

حكام القانون الدولي والشريعة اإلسالمية  - .93
أ
–زين الحقوقية بيروت  ، منشورات«-دراسة مقارنة–د/اياد ياسين حسين" اللجوء في ضوء ا

 .493 ، ص-لبنان
مم المتحدة إلعادة إعمار كوريا ) - .21

أ
مم المتحدة لتعزيز حرب كوريا الجنوبية UNKRAكانت وكالة ال

أ
ته ال

أ
نشا

أ
( برنامج إعادة إعمار اقتصادي ا

صدرت الجمعية العامة البرنامج. ومع  ،1391ديسمبر  1المدمرة. تم صياغة اقتراح البرنامج من قبل الوليات المتحدة. في 
أ
فإن دخول الصين إلى  ذلك،ا

ك توبر 
أ
ول / ا

أ
وإعادة  ،1399كان متاحًا على نطاق واسع للبدء ببرنامج إعادة البناء. بعد التفاق على الهدنة في عام  1391الحرب الكورية بحلول تشرين ال

موال من قبل  المتحدة،مليون دولر من دولرات الوليات  191اإلعمار ومساعدة الالجئين. وقد ساهم في البرنامج ما يقرب من 
أ
ودفعت معظم ال

غلق البرنامج في عام  المتحدة،وقدمت الوليات  بية،الجنوالمستفيد الرئيسي لكوريا 
أ
رئيس البعثة  بعد عدم توفر التمويل. 1392والمكسيك مساهمات. ا

سترالًيا  1399إلى  1391من 
أ
نظر الموقع:  سابًقا،كان عاًما ا

أ
تشارلز لويد. ا

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Korean_Reconstruction_Agency  13:22على الساعة  19/14/4113تاريخ الطالع. 
مم –بالل حميد بديوي حسين "دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية الالجئين  - .21

أ
رسالة  "،-المتحدة نموذجاالمفوضية السامية لال

وسط، كلية الحقوق، لستكمال متطلبات الحصول على درجة ماجستير في القانون العام،
أ
يار  جامعة الشرق ال

أ
 .112 ، ص4119ا

ن الحماية والرعاية، - .24
أ
طفال الالجئين المبادئ التوجيهية بشا

أ
مم المتحدة لشؤون  للمزيد من المعلومات راجع ال

أ
الالجئين، مفوضية ال

 .  1332،جنيف
 .429،429ص  ص سابق،د/اياد ياسين حسين، مرجع  - .29
كلية الحقوق  عقبة خضراوي " الحماية الدولية لالجئين "، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق تخصص: القانون الدولي العام،- .22

 .30،39، ص ص 4112/4119،-بسكرة-والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر
/م- .29

أ
/عقبة خضراوي وا

أ
 .142،143، ص ص مرجع سابقنير بسكري، ا

 .491سابق، ص ص  ، مرجعحسيند/اياد ياسين  - .29
طفال الالجئين" مجلة الهجرة القسرية العدد  - .20

أ
داة لحماية ال

أ
 .4110،92سوزانا دافيس وكارول بات باتشيلور "إعادة التوطين كا

 .112،119،119بالل حميد بديوي حسين، مرجع سابق، ص  - .22
يو - .23

أ
وضاع الالجئين السوريين في د/ هقاني ا

أ
الواقع والتحديات"، مجلة حقوق اإلنسان  الجزائر:ب " المفوضية العليا لشؤون الالجئين وا

 .199ص  ،4112جوان  19العدد  ن-مستغانمجامعة  –والحريات العامة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Korean_Reconstruction_Agency%20تاريخ%20الاطلاع%2003/02/2019
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 المراجع
 المراجع باللغة العربية

 الك تب
ولى  مك تبة الوفاء القانونية، القانون الدولي"،عقبة خضراوي " حق اللجوء في  .1

أ
 .-مصر –اإلسكندرية  4112الطبعة ال

مك تبة الوفاء القانونية الطبعة  زينب سالم " الالجئ الفلسطيني والحق في العودة في القانون الدولي"، حمزة شليحي، عقبة خضراوي، .2
ولى 

أ
 .-مصر  –، اإلسكندرية 4119ال

/ منير  .3
أ
/خضراوي عقبة وا

أ
ولى  بسكري " المنظمات الدولية الخاصة بحماية الالجئين"،ا

أ
 ة، اإلسكندري4119مك تبة الوفاء القانونية الطبعة ال

 .-مصر  –
و .2

أ
سرهم"، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع الطبعة ال

أ
فراد ا

أ
لى عدنان داود عبد الشعري" الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وا

 .، مصر4119
ولى  ق حمودة " الحماية الدولية للنازحين داخليا"،فارو  .9

أ
 .–مصر  – 4119مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة ال

مر هللا "حق اللجوء السياسي دراسة مقارنة "،/د .6
أ
 .4112دار النهضة العربية، القاهرة  برهان ا

 .4110 مصر، سنةدار الجامعة الجديدة للنشر اإلسكندرية  العيدي "اللجوء السياسي في القانون الدولي العام"، د/جمال فورار .7
حكام القانون الدولي والشريعة اإلسالمية  .8

أ
–منشورات زين الحقوقية بيروت  "،-دراسة مقارنة–د/اياد ياسين حسين " اللجوء في ضوء ا

 .-لبنان
نصارى  .9

أ
 .4119سنة  دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية مصر، ،يوسف " القانون الدولي للجوء السياسي" د/خالد سعد ا

 الرسائل والمذكرات
يت قاسي حورية "تطور الحماية الدولية لالجئين" رسالة لنيل شهادة دك توراه في العلوم تخصص: .1

أ
الحقوق والعلوم  القانون، كلية ا

 .41/19/4112المناقشة  تاريخ وزو،مولود معمري تيزي  السياسية، جامعة
طروحة لنيل شهادة دك توراه طور الثالث )ل.م.د( في القانون تخصص  "،–بين النص والممارسة –قاسه عبد الرحمان " العمل اإلنساني  .2

أ
ا

 .19/19/4112وزو،جامعة مولود معمري تيزي  كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان،
مم المتحدة نموذجا–بالل حميد بديوي حسين "دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية الالجئين  .3

أ
رسالة  "،-المفوضية السامية لال

وسط، كلية الحقوق، لستكمال متطلبات الحصول على درجة ماجستير في القانون العام،
أ
يار  جامعة الشرق ال

أ
 .4119ا

قليات في ضوء القانون الدولي"،جمال فورار العيدي " .4
أ
 .4111/4114كلية الحقوق الجزائر، ،رسالة ماجستير مشكلة حماية ال

كلية الحقوق  عقبة خضراوي " الحماية الدولية لالجئين "، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق تخصص: القانون الدولي العام، .9
 .4112/4119،-بسكرة-والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر

 
السياسية، الحقوق والعلوم  الحقوق، كليةلنيل شهادة ماجستير في  "، مذكرةمرابط زهرة " الحماية الدولية لالجئين في النزاعات المسلحة .6

 .4111السنة الجامعية  مولود معمري، جامعة
 الصكوك الدولية والتقارير

فريل  44ودخلت حيز التنفيذ في  1391جويلية  42إتفاقية مؤرخة في  .1
أ
حكام المادة  1392ا

أ
 ،1399فيفري  10وانضمت إليها الجزائر في  29وفق ا

 الشعبية، العدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1399جويلية  49المؤرخ في  99/409وتم تحديد طرق تطبيقها بموجب المرسوم رقم 
 .1399جويلية  91صادرة بتاريخ  ،94

ك توبر  12، دخل حيز التنفيذ في 1390جانفي  91تم التوقيع عليه في  1391المكمل لتفاقية جنيف لعام  بروتوكول نويورك .4
أ
 .1390ا

هرام للترجمة والنشر  الدولي، ترجمة، التحاد البرلماني 14دليل القانون الدولي لالجئين رقم  المفوضية السامية لشؤون الالجئين، .9
أ
مركز ال

 .4111القاهرة،
شخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية، إلىمدخل  ن،الالجئيامية لشؤون المفوضية الس .2

أ
برنامج  الحماية الدولية لالجئين حماية ال

 .4119،التعليم الذاتي
مم المتحدة لشؤون الالجئين، .9

أ
مجموعة من الوثائق الدولية واإلقليمية الخاصة بالالجئين وغيرهم ممن يدخلون في  المفوضية السامية لال

 .4110مايو  القاهرة،نطاق اهتمام المفوضية، المك تب اإلقليمي بمصر، 
مم المتحدة  1322اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  .6

أ
لف )د 410اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لال

أ
، 1322ديسمبر  11( المؤرخ في 9-ا

 .11/13/1399ليوم  92الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم  ، جريدة1399دستور  11انضمت إليها الجزائر وفق المادة 
دنى  .7

أ
مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق ال

أ
ونروا(، براموكالة ال

أ
داء، ج)ال

أ
 (،19تقرير معلومات ) العمل وتقييم ال

رشيف والمعلومات مركز الزيتونة للدراسات والستشارات  مقس
أ
 .لبنان-بيروت–ال

 الصادر عن اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون الالجئين. A/50/12/ADD.1( 1339القرار رقم ) .8
ن الحماية والرعاية، .9

أ
طفال الالجئين المبادئ التوجيهية بشا

أ
مم المتحدة لشؤون  ال

أ
 . 1332،فين، جنيالالجئمفوضية ال

 المداخالت والمقالت
/مساعدية اأ  .1

أ
 Route Educational and Socialسوريا نموذجا(،)الدولية "الحماية القانونية لالجئين في المواثيق إبراهيم/علي بوكريطة وا

Science Journal,Volume 4(1),February2017,، 
طفال الالجئين" مجلة الهجرة القسرية العدد  سوزانا دافيس وكارول بات باتشيلور  .2

أ
داة لحماية ال

أ
 .4110،92"إعادة التوطين كا



 محمد أ نيس   زايد                                                                                                الالجئنيادلولية اخلاصة حبامية  التطور التارخيي للمنظامت

 9102 - 10العدد  01اجملدل                                                                        040                                       جمةل الآداب والعلوم الاجامتعية                            

مم المتحدة لشؤون الالجئين"، .3
أ
 السياسية، جامعةالبحوث والدراسات  لالجئين، مركزندوة الحماية الدولية  حافظ العلوي "مفوضية ال

 .1339 القاهرة، نوفمبر
يوب " المفوضية العليا ل .4

أ
وضاع الالجئين السوريين في د/ هقاني ا

أ
الواقع والتحديات"، مجلة حقوق اإلنسان  الجزائر:شؤون الالجئين وا

 .4112جوان 19العدد  ن-مستغانمجامعة  –والحريات العامة 

 المواقع اللك ترونية
1. www.internal-desplacement.erg .90:19على الساعة  11/14/4112تاريخ الطالع    
2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen 11:92على الساعة  10/12/4112تاريخ الطالع  . 
3. http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436d-8eae-18565b5a60b2 تاريخ الطالع4112/12/11 على الساعة

99:13. 
4. http://www.un.org/ar/charter-united-nations 91/10/4112تاريخ الطالع  .90:13على الساعة    
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